Vaše pohodlné
a inteligentní bydlení
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„Chci
bydlet
chytře“
Komfort

Bezpečí

Získejte čas pro sebe.
Mějte požitek z bydlení.
Sáhněte po KNX.

Spěte klidně.
Cestujte bez obav.
Věřte KNX.

Ovládání systému je jednoduché a intuitivní.
Vyhoví každému uživateli.

Kdykoliv máte přehled o celém domě. Systém Vás například
při odchodu upozorní, že jste zapomněli zavřít okno v pokoji.

KNX vhodně zatopí v každé místnosti,
vytáhne žaluzie, tlumeně Vám rozsvítí
v chodbě na cestu, vypne za Vás zapomenuté
světlo, upozorní na poštu ve schránce, pustí
ﬁlm, hudbu nebo promítne rodinné fotograﬁe
hostům, zatímco chystáte občerstvení, ...

Tlačítkem Panika vedle postele můžete spustit poplach a zároveň
v celém domě rozsvítit světla, vytáhnout žaluzie a tak vystrašit
narušitele. Při pokusu o vloupání Vám systém pošle upozornění
na chytrý telefon nebo informuje přímo zásahovou jednotku.

KNX automaticky ovládá žaluzie podle
intenzity venkovního světla, denní doby nebo
jiné instrukce. Stará se o závlahu zahrady.
Před Vaším návratem z dovolené zapne
topení.
Nastavte si tzv. scény (víc povelů v jednom).
Poté ovládejte vybraná světla a hudbu jedním
dotykem. Například k večeři, ke sledování
televize, k odpolednímu čtení nebo když máte
hosty. Dopřejte si možnost měnit i barevné
tóny osvětlení.

Než někoho vpustíte do domu, ověřte si na obrazovce domovního
videotelefonu, kdo k Vám přišel na návštěvu.
KNX automaticky zavře střešní okna a zasune kryt bazénu,
když začne pršet. Při silném větru zatáhne žaluzie a markýzy. Pokud
indikuje kouř, okamžitě varuje všechny obyvatele domu. Také únik
vody či plynu je hlášen dříve, než dojde k velkým škodám. Dokonce
i když se něco přihodí a Vy nejste doma! Systém Vás informuje
o nestandardních událostech přes chytrý telefon.
Užijte si svoji dovolenou bez starostí. Když jste pryč, vhodně zapíná
a vypíná světla, posunuje žaluzie, vytváří tak pro okolí dojem, že jste
stále doma.

Při odjezdu můžete jediným centrálním
tlačítkem vypnout všechna světla, odpojit
vybrané zásuvky, zatáhnout žaluzie,
snížit teplotu v místnostech a aktivovat
zabezpečovací systém.
Centrální dotykový displej Vás informuje
o všem důležitém, co se doma děje. Díky
chytrému telefonu, tabletu nebo počítači
máte svůj dům neustále pod kontrolou, i když
jste na cestách.
Všechny ovládací prvky jsou v moderním
designu a přesně je doladíte k interiéru domu.
Tlačítka mohou být i bezdrátová. Díky tomu
je umístíte kamkoliv, klidně i na skleněnou
stěnu sprchového koutu.
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Úspory a flexibilita
Myslete ekonomicky.
Buďte šetrní k životnímu prostředí.
Rozhodněte se pro KNX.
Přístroje systému KNX spolu navzájem spolupracují a předávají si
užitečné informace. Díky tomu lze výrazně snížit spotřebu energií a tím
uspořit Vaše peníze. Systém například ztlumí topení, když otevřete
okno, vypne za Vás světlo při odchodu z místnosti, automaticky ovládá
žaluzie podle polohy Slunce a chrání tak místnosti v létě proti přehřátí,
v zimě naopak podpoří jejich vytápění. Vždy chytře efektivně.
KNX Vás informuje o aktuálních spotřebách energií. Systém dokáže
optimálně řídit i alternativní zdroje energií a kombinovat vytápění
z různých tepelných zdrojů. Efektivně. Také šetříte životní prostředí.
KNX systém můžete libovolně přizpůsobit měnícím se potřebám
Vaší rodiny (děti rostou, měníte pokoje, přestavíte nábytek, doplníte
světla, ...). Změníte funkci vypínačů bez nutnosti stavebních zásahů,
přenastavíte teplotu v každé místnosti nebo světelné scény dle libosti.
Navštivte naše vzorové domy
v Plzni a Českých Budějovicích.
Vyzkoušejte si jak lze bydlet chytře.
Pro více informací sejměte QR kód.

Zvolte si rozsah systému podle Vašich potřeb. KNX je modulární
systém a díky tomu jej lze kdykoliv rozšířit i přestavět.
KNX systém zajistí běžné rutinní úkony za Vás. Budete mít více času
na svoje nejbližší nebo koníčky.

Jeden systém. Vše pod kontrolou.
Regulace vytápění,
chlazení, ventilace
a klimatizace

Komfort

Řízení stínicí
techniky, čidla
povětrnostních podmínek

Bezpečí

Spínání a stmívání
osvětlení,
volitelné scény

Zabezpečovací, kamerový
a protipožární systém

Měření spotřeby
energie, Time
management

Přístupový systém,
domovní telefon,
A/V a multimédia

Úspory

Ovládání pomocí
chytrého telefonu,
tabletu, počítače nebo
dálkového ovládače

Flexibilita
Komunikace s dalšími
technologiemi, vzdálený
přístup k objektu
Ovládací tlačítka, dotykové
displeje, čidla pohybu
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Často se nás ptáte:
Je provoz domu se systémem KNX
úspornější v porovnání s klasickou elektroinstalací z hlediska nákladů na energie?
Ano. S KNX lze dosáhnout až 30 % úspor
z běžných nákladů na energie. KNX vždy hledí
na efektivitu (elektřina, vytápění, ...). V případě
úprav nebo přizpůsobení systému spotřebuje
minimální výdaje. Dlouhodobě šetří Vaše peníze.

Není KNX systém příliš luxusní
pro běžného člověka, vyplatí se vůbec?
Ano. KNX nemusí stát více než například luxusní
kuchyně. Záleží na velikosti Vašeho domu či bytu
a na požadovaných funkcích. Jinými slovy na počtu
přístrojů, které se rozhodnete instalovat. KNX má
smysl hlavně z dlouhodobého hlediska - uspoří
nejen energii a mnoho Vašich peněz, ale i Váš čas.

Co je to vůbec KNX?
KNX je mezinárodní standard pro inteligentní
elektroinstalace. KNX přístroje vyrábí po celém
světě přes 400 ﬁrem a Vy nejste odkázáni
na jediného dodavatele. Spojuje do jednoho
funkčního celku mnoho různých systémů (např.
ovládání osvětlení, žaluzií, regulaci topení, atd.).
Díky tomu vše vzájemně spolupracuje. KNX
instalaci lze jednoduše rozšířit o další přístroje
a umožňuje upravit jednotlivé funkce bez fyzického
zásahu do celé instalace.

Kdo mi to nainstaluje?
Můžeme Vám doporučit mnoho
elektromontážních ﬁrem,
které mají certiﬁkaci
a zkušenosti s montáží
KNX systému.

Složte si svůj
chytrý dům sami!

Nejsem
technický typ.
Budu umět KNX
používat?

Pořiďte si inteligentní
bydlení jednoduše.
Vyberte si z naší nabídky
pěti typových balíčků ty pravé
pro váš dům nebo byt. Užívejte
si komfortu, bezpečí, a navíc
ušetřete.
www.vypinac.cz/puzzle
Nabídka je časově omezena.

Ano. Už při
samotném návrhu
systému KNX
dbáme na to, aby jej
dokázal pohodlně
ovládat každý člen
domácnosti.
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Ano. Například o výpadku elektrické energie,
nefunkčnosti topení, nebezpečném kouři v domě
či pokusu o vloupání; a to SMS zprávou nebo
e-mailem přímo Vám, sousedům, elektrikáři nebo
bezpečnostní službě.

Mohu kontrolovat a upravovat nastavení
funkcí v domě, i když jsem na dovolené?
Ano. Stav i změnu nastavení funkcí Vašeho domu
máte jako na dlani kdykoliv chcete. S KNX můžete
komunikovat vzdáleně např. pomocí chytrého
telefonu, tabletu nebo počítače.

Je skutečně možné díky KNX kombinovat
různé funkce domu, například regulaci
vytápění a zabezpečovací systém?
Ano. A přesně v tom je výhoda. Jeden přístroj
KNX poskytuje mnoho informací a více využití.
Například okenní kontakt: hlídá bezpečné uzavření
okna v noci nebo při odjezdu na dovolenou,
vypne vytápění při otevřeném okně, upozorní
na otevřené okno při dešti apod.

Je KNX spolehlivé
a bezpečné třeba
při ovládání dětmi?

Ano. KNX pracuje s bezpečným
malým napětím, které nikomu neublíží.
Ve vizualizaci můžete určit práva každému
uživateli, co může ovládat a k jakým informacím
má přístup. V KNX není centrální jednotka. Nemůže
tedy dojít k výpadku „srdce systému“, který by
ochromil celý systém. KNX existuje přes 25 let, je
prověřený, spolehlivý a je nainstalován ve více než
100 000 domácnostech po celém světě.
S1476

Dokáže mne KNX informovat o poruše
nebo nebezpečné situaci v domě?

www.vypinac.cz
www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.com/knx
Zákaznické centrum:
tel.: 382 766 333
e-mail: podpora@schneider-electric.com
11-2015
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